Informatie voor de student over het bindend studieadvies
(BSA)
Voor eenjarige opleidingen die starten in augustus, schooljaar 2020-2021
Iedere student krijgt in het eerste leerjaar van zijn studie een bindend studieadvies.
Een studieadvies komt tot stand door te bepalen of de onderstaande (max. 9) onderdelen voldoende
zijn.
De studievoortgang over de gehele linie is leidend. Dit betekent dat alle onderdelen die in het eerste
jaar van je studie aan bod komen even zwaar wegen om tot een advies te komen.
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Kerntaken van het kwalificatiedossier (basis- en profieldeel)
BPV
Branche- en beroepsvereisten
Keuzedelen
Loopbaan en burgerschap
Nederlands (generiek)
Rekenen (generiek)
Engels (generiek, alleen bij mbo niveau 4)
Beroepshouding

Ieder onderwijsteam geeft aan hoe het studieadvies tot stand komt.
In bijlage 1 geven zij aan welke onderdelen aan bod komen in het eerste leerjaar.
Daarnaast is per onderdeel bepaald wat je moet doen en kunnen om het onderdeel positief af te
ronden. Meer dan 50% van de onderdelen moeten voldoende zijn om een positief studieadvies te
krijgen.
Tijdens de opleiding kan blijken dat er persoonlijke omstandigheden1 zijn die van invloed zijn op de
studievoortgang en daarmee ook op het te geven studieadvies. Is dit bij jou het geval? Bespreek dit
tijdig met je SLB’er zodat er met deze persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.
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Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk,
zintuiglijk, of andere) en bijzondere familieomstandigheden.
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Welke studieadviezen zijn er?
1.

Voorlopig studieadvies
Positief:
We hebben er vertrouwen in dat je de opleiding gaat afronden.
Ga zo door!
Negatief:
We hebben twijfels of je het diploma gaat halen. Je krijgt de kans om te verbeteren.
Er worden afspraken gemaakt en je maakt een planning voor verbetering.
Er wordt afgesproken hoe er vanuit school, indien gewenst, ondersteuning gegeven kan
worden. Je krijgt tot de datum van afgifte Bindend studieadvies de tijd om te verbeteren.
Wanneer je geen verbetering laat zien en/of de afspraken niet bent nagekomen kan dit leiden
tot een bindend negatief studieadvies.

2.

Bindend studieadvies
Positief:
We hebben er vertrouwen in dat je de opleiding gaat afronden.
Je mag doorgaan met de opleiding.
Negatief:
We zijn er van overtuigd dat je het diploma niet gaat halen. Je moet stoppen met de opleiding.
Er worden afspraken en een planning gemaakt voor toelating naar een andere opleiding binnen
of buiten Curio.

Wanneer krijg je een studieadvies?
In het eerste leerjaar krijg je twee keer een studieadvies.
In de week van 26-10-2020 krijg je een voorlopig studieadvies. Mocht dit advies negatief zijn dan heb
je tot 14-12-2020 de mogelijkheid tot verbetering.
In de week van 14-12-2020 ontvang je een bindend studieadvies, gericht op het wel of niet vervolgen
van de opleiding.

Route A

Route B

26 oktober 2020

14 december 2020

1.Positief
voorlopig
studieadvies

2.Positief
BINDEND
studieadvies

1.Negatief
voorlopig
studieadvies

2.Negatief
BINDEND
studieadvies

Ben je onder de 18 jaar, dan wordt het een negatief studieadvies (voorlopig en bindend) ook naar je
ouder(s)/opvoeder(s) verstuurd.
Wil jij of je ouder(s)/opvoeder(s) naar aanleiding van het studieadvies een extra gesprek, dan kan je
dit aanvragen bij de slb’er.
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Bijlage 1: Nominale lijn van de opleiding logistiek medewerker, leerjaar 1
Crebo: 25371
Naam kwalificatie: logistiek medewerker
Onderdeel diploma +
beroepshouding 1

1

Kerntaken
kwalificatiedossier
(basis- en
profieldeel)

Onderwijsteam: Transport & Logistiek
Cohort en Leerweg: 2020 BBL
Niveau: 2

Nominale lijn eind P1

Oefentoetsen:
Boek Ontvangst en opslag,
Hoofdstuk 1 t/m 4
50% en hoger met voldoende
afgerond

Nominale lijn eind P2

Oefentoetsen:
Boek Ontvangst en opslag,
Hoofdstuk 5 t/m 7
Boek Orders verzamelen,
Hoofdstuk 1 t/m 2
Eindtoetsen:
Boek Ontvangst en opslag,
Hoofdstuk 1 t/m 6
50% en hoger met voldoende
afgerond

Nominale lijn eind P3
Oefentoetsen:
Boek Orders verzamelen,
Hoofdstuk 3 t/m 6
Boek Goederen verzenden,
Hoofdstuk 1 t/m 3
Boek Kwaliteit, Arbo en Milieu,
Hoofdstuk 1 t/m 2
Eindtoetsen:
Boek Ontvangst en opslag,
Hoofdstuk 7
Boek Orders verzamelen,
Hoofdstuk 1 t/m 5

Nominale lijn eind P4

Oefen- en eindtoetsen:
Boek Kwaliteit, Arbo en Milieu,
Hoofdstuk 3 t/m 5
Eindtoetsen:
Boek Orders verzamelen
Hoofdstuk 6
Boek Goederen verzenden
Hoofstuk 1 t/m 3
Boek Kwaliteit, Arbo en Milieu,
Hoofdstuk 1 t/m 2
50% en hoger met voldoende afgerond

50% en hoger met voldoende afgerond
2

BPV

Minimaal 1 bewijskaart afgerond

Minimaal 3 bewijskaarten afgerond

Minimaal 9 bewijskaarten afgerond

Minimaal 12 bewijskaarten afgerond
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Branche- en
beroepsvereisten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4

Keuzedelen

Gestart met keuzedeel 1

Gestart met keuzedeel 1

Gestart met keuzedeel 2

Examen keuzedeel 1 en 2 afgelegd
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Loopbaan &
Burgerschap

Competentiegroei in de SVM op
minimaal 1 dimensie/gebied

Competentiegroei in de SVM op
minimaal 4 dimensies/gebieden

Competentiegroei in de SVM op
minimaal 6 dimensies/gebieden

Competentiegroei in de SVM op
minimaal 9 dimensies/gebieden

Nederlands
(generiek)

n.v.t.

n.v.t.

7

Rekenen (generiek)

n.v.t.

Eindtoets getallen
Eindtoets verhoudingen

IE gesprekken voeren
IE spreken
IE schrijven
Eindtoets meten/meetkunde
Eindtoets verbanden

CE lezen / luisteren
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8

Engels (generiek:
alleen niveau 4)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9

Beroepshouding

n.v.t.

In de SVM minimaal 22%

In de SVM minimaal 66%

In de SVM 100%

15-10-2020

10-12-2020

n.v.t.

n.v.t.

Datum meting

1

CE rekenen

Wanneer een code in een bepaalde periode niet van toepassing is kan deze door het onderwijsteam in dit overzicht en in EOL op N.V.T gezet worden.
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Bij meer dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een positief advies.
Bij 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, wordt het studieadvies bepaald door de onderwijseenheid.
Bij minder dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een negatief advies. De onderwijseenheid mag van dit advies afwijken.
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